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Szombat esti gondolatok
A BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT! (1. rész)
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1999-ben kiadott körlevele
Ezen a szombaton - és az ezt követ öt szom bat este err l a körlevélr l elm élked ü nk. El ször tekintsü k át rövid en a körlevél keletkezésének körülményeit:
Bíró László p ü sp ök atyát 1994-ben szentelték p ü sp ökké, és m ég abban az évben a MKPK-ban család referens p ü sp ök m egbízatást kapott. A korábbi családreferens Ács István egri segéd p ü sp ök volt,
1993-ban baleset következtében meghalt.
1998-ban p olgári korm ány kerü l hatalom ra, am elyben m ind en el bbinél hangsú lyozottabb szerep ju t a család ok helyzetének javítására.
Erre ú j m inisztériu m is alaku l H arrach Péter vezetésével, és kom oly
er forrásokat csop ortosítanak a család tám ogatási rend szer átalakítására. Megnövekszik az egyházak, valam int a civil szervezetek szerepe és tám ogatása is ezen a területen.
Ez a környezet rend kívü l ked vezett annak, hogy a katoliku s egyházon belü l is föler söd jék a család ok helyzetével foglalkozó szakterületi tevékenység. Ennek els állom ása volt ez a körlevél, am ely áttekinti a m agyar család ok helyzetét, életkörü lm ényeit, összefoglalja a
katoliku s egyház tanítását a család ról, házasságról, végü l kit zi
azokat a legfontosabb tennivalókat, am elyeket az évezred ford u lóján szü kségesnek lát az egyház és a társad alom szám ára a család ok
érdekében.
A körlevél els 50 p ontja a család helyzetét elem zi a m ai m agyar
társad alom ban. Ebb l m a csak az els 30 p ontot tekintjü k át.

Ahogy olvassuk az elemzést, csupa negatívum, csupa szomorúság rajzolódik ki. Mintha a családok valami lassan süllyed földrész lakói lennének, és
a körlevélnek ez a része a süllyedés okait elemezné tudományos igényességgel és részletességgel. Alig találunk néhány reményteli mondatot, amiben még megkapaszkodhatnánk. Úgy gondolom, hogy a mozgást és a változást a körlevél nagyon jól feltérképezi, és nincsen olyan megállapítása,
amivel ne lehetne egyetérteni. De hogy ez a sokféle változás mindenkit
csak lefelé vinne, nekem ebben azért kétségeim vannak.
Ezért volt jó, és felüdít dolog ebben az évben Bíró püspök úr szájából azt
a kijelentést is hallani, hogy nem a család van válságban, hanem a társadalom. - Ezt a gondolatot én még tovább f zném: Éppen a család az egyik
olyan intézmény, ami ebben a valóban hihetetlenül gyorsuló változó világban át tudja menteni azokat az alapvet emberi értékeket, ami azért van
bennünk, mert az Isten képmására teremttettünk.
Érdemes végigolvasni a helyzetelemzést azért, mert nem élhetünk ebben a
változó világban strucc módjára. Látni kell és érzékelni kell azokat a hihetetlen sebesség változásokat, aminek mindannyian részesei vagyunk. Hiszen a régi megszokott struktúrák helyett mindenféle mások jönnek el ,
mint árvíz idején a hordalék. Ez az áradat a család és a házasság körül is
hömpölyög, de ne hagyjuk figyelmen kívül azokat a dolgokat, amik közben
tisztulóban vannak! Változás még rengeteg van hátra, hiszen a múlt században majdnem teljesen feléltük már a jöv nket, de még a régi járm veinkkel közlekedünk. A jöv ben pedig nem lehet majd ugyanúgy élni, mint
eddig lehetett. Mások kezdenek lenni majd az értékek, de úgy t nik, hogy a
család, a házasság ezek között hangsúlyosabbá válik, és az értéke mintha
felragyogni látszana. A körlevél 24. pontja ezt így írja le: A mai társadalomban éppen a család tud leginkább emberi és érzelmi menedéket biztosítani az élet egyéb területein átélt nehézségekkel és kudarcokkal szemben.
Ne féljetek! Ezt a mondatot hányszor és hányszor elismételte a feltámadott
Krisztus, amikor az embereknek megjelent. És ugyanez a mondat hangzott
el a távozó II. János Pál pápa szájából is, aki a családok pápája volt.
A kérdés mindenkinek adva van: Úszni szeretnél Te is az árral, vagy inkább lemosatni magadat vele, hogy menedéket adhass másoknak?
Árral együtt hömpölyögni és menedéket is adni egyszerre sajnos nem lehet.

